بسمه تعالی

نسخه  :دانشگاه مقصد  دانشجو اداره کل امور آموزشی دانشگاه

فرم درخواست انتقال دائم

تاریخ..................................... :
شماره......................................:
پیوست......................................:

اینجانب..................................... :به شماره دانشجویی ....................... :دانشجوی دانشکده ............................ :رشته ............................ :دوره ..................که تا کنون  ....................واحد را
با معدل کل  ...............گذرانده ام  ،با آگاهی کامل از آیین نامه انتقال مندرج در پشت این برگ ،تقاضای انتقال از نیمسال  ...........سال تحصیلی  .............به دانشگاه
 ..................................را دارم .همچنین پیش از این (..................به حروف)...............................واحد درسی را به صورت مهمان در دانشگاه......................................گذرانده ام.
امضاء دانشجو .................................................تاریخ/ :

31 /

تأیید امور آموزشی دانشکده:
شده توسط دانشجو پیوست می باشد.
انضمام سایر مدارک ارائه
...................................:
اطالعات فوق مورد تأیید می باشد و ضمناً ریز نمرات نامبرده بهپیوست:
نظر مدیر گروه:
احتراماً بدینوسیله به اطالع می رساند گروه آموزشی مهندسی .................با تقاضای انتقال دائم دانشجوی فوق الذکر از نیمسال  ...........سال تحصیلی  .............به دانشگاه ..........................
موافقت  :می نماید  نمی نماید.
توضیحات (در صورت مخالفت با درخواست دانشجو لطفاً دالیل مخالفت خود را ذکر نمایید ..........................................................................................................................:).
...................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................... ............................................................................................................................. .........................................................
نام و نام خانوادگی مدیر گروه ..................................................:امضاء مدیر گروه ................................................................................:تاریخ:

31 / /

نظر معاون آموزشی دانشکده:
موارد فوق مورد تأیید است و با درخواست ایشان موافقت می گردد

مخالفت می شود

توضیحات ................................................................................................... ............................................................................................................................:
نام و نام خانوادگی معاون آموزشی دانشکده ...........................................:امضاء و مهر معاون آموزشی دانشکده ...................................تاریخ/ :

31 /

اداره کل امور آموزشی دانشگاه....................................................
با سالم و احترام
بدینوسیله فرم تکمیل شده انتقال دائم دانشجو خانم  /آقای ........................................................................جهت بررسی و اعالم نظر ارسال می گردد.
خواهشمند است موافقت یا عدم موافقت آن دانشگاه را در ارتباط با تقاضای ایشان به اداره کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه اعالم نمایید.
با تشکر
مدیر کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه ..........................................:امضاء ............................................تاریخ/ :

31 /

صن
کرمانشاه -میدا ن آزادگان – ورودی شهرک رپدیس –دااگشنه عتی کرمانشاه-دادکشنه ارنژی -تلفن و نمارب2387-1444422-1444427 :

آیین نامه انتقال
تعریف انتقال:
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته ،همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.
ماده  )01انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر ،مشروط به کسب معدل باالتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی های همان سال و همان
رشته در دانشگاه مقصد ،در مدت چهار نیم سال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیم سال متوالی برای مقاطع
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می باشد.
تبصره :0انتقال به دانشگاه های هم گروه و یا سایر گروه ها ،بدون لحاظ گروه بندی به شرط موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد و یا
نظر کمیته منتخب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری امکان پذیر است.
ماده  )00انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه ها ،از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها و از مؤسسات به
دانشگاه ها ممنوع می باشد ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بالمانع است.
ماده )01مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.
ماده  )01انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل ،در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.
ماده )01در تمام موارد میهمانی مبنا ،میهمانی ،میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویان دختر می باشد.

امضاء دانشجو

